
 

 

  

ताडोबात 'बटरफ्लाय टे्रल' १३ प्रजातीींची फुलपाखरे 

भारतात प्रथमच ५ माचचला राष्ट्ट्रीय फुलपाखरू सींस्था व वर्ाच जजल्ह्य़ातील सेलू येथील 
ववद्याभारती महाववद्यालय याींच्या सींयुक्त ववद्यमाने राष्ट्ट्रीय स्तरावर पहहल्हयाींदाच 'बटरफलाय 
टे्रल' उपक्रम राबववण्यात आला.  
 

या अनुषींगाने चींद्रपूर जजल्ह्य़ात हा उपक्रम करण्याची जबाबदारी येथील ग्रीन प्लॅनेट सोसायटी व 
साडच सींस्था (सोशल अ ॅक्शन फॉर रुरल डवे्हलपमेंट)वर होती. त्यामुळे या स्वयींसेवी सींस्थाींनी 
पद्मापूर गेट ते ताडोबा अींर्ारी व्याघ्र प्रकल्हपाच्या मोहली गेट रस्त्यावर बटरफलाय टे्रल 
आयोजजत केले होते.  

 

सव् हे करीत असताना १३ प्रजातीींची फुलपाखरे ममळाली. त्यात कॉमन रोज, टायगर फलेन, कॉमन 
सेलर, कॉमन ग्रॉस येलो, गे्रट एग्जफलाय, ब्लल्हयू टायगर, लाइम बटरफलाय, कॉमन मॉरमन, कॉमन 
वपक्चर व््य़ुवव ींग, कॉमन लेपडच, ऑरेंज हटप, ब्लल्हयू फॅन्सी, कॉमन जाजबेल, हेलन गे्रट एग्जफलाय 
फफमेल इत्यादी प्रजातीींच्या फुलपाखराींची नोंद घेऊन ती राष्ट्ट्रीय फुलपाखरू सींस्थेला पाठववली 
जातील. 
 

सींपूर्च भारतात सुमारे १५०० फुलपाखराींच्या प्रजाती आढळतात. महाराष्ट्ट्रात ही सींख्या सुमारे ३०० 
असून ववदभाचत सुमारे १७७ आहे. उत्तर दक्षिर् भागाींमध्ये सवाचधर्क सुमारे ५००, तर पजचचम 
घाटात ३५० प्रजाती आहेत. ववदभाचत आढळर्ाऱ्या प्रजातीींपैकी सुमारे १४ प्रजाती या अनुसूधचत 
आहेत. ही सींख्या फार मोठी आहे.  
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ज्येष्ट्ठ नाट्यसमीिक डॉ. वव. भा. देशपाींड ेयाींच ेननर्न 

ज्येष्ट्ठ नाट्यसमीिक डॉ. वव. भा. देशपाींड ेम्हर्जेच ववचवनाथ भालचींद्र देशपाींड ेयाींचे गरुुवारी 
वदृ्र्ापकाळाने ननर्न झाले. प्रकृती अस्वास््यामुळे बुर्वारी सायींकाळी एका खासगी रुग्र्ालयात 
दाखल करण्यात आलेल्हया ते ७८ वषाांचे होते.  
 

डॉ. देशपाींड ेहे पाच दशकाींहून अधर्क काळ साींस्कृनतक िेत्रात, त्यातही ववशषेतः नाट्यिेत्रात 
योगदान देत राहहले. डॉ. देशपाींड ेयाींनी मराठी नाट्यकोश या जवळपास १२०० पानी ग्रींथाचे 
मलखार् व सींपादन करून मराठी कोशवाड्मयात मोलाची भर टाकली होती.  
 

त्याींची जवळपास ५० पेिाही जास्त पुस्तके प्रकामशत झाली आहेत. 'नाटकातली मार्सीं', 
'गाजलेल्हया भूममका', 'नाटक नावाचीं बेट', 'ननळू फुले', 'नाट्यभ्रमर्गाथा', 'ननवडक नाट्यप्रवेश: 
पौराणर्क', 'वारसा रींगभूमीचा', 'आचायच अत्र ेप्रनतभा आणर् प्रनतमा' ही त्याींनी मलहहलेली काही 
प्रमसद्र् पुस्तके आहेत.  
 

उत्कृष्ट्ट सींपादनासाठी त्याींना महाराष्ट्ट्र साहहत्य पररषद पुरस्काराने सन्माननत करण्यात आले 
होते. त्याचसोबत त्याींना नाट्यगौरव पुरस्कार, नाट्यदपचर् पुरस्कार, कॉसमॉस पुरस्कार याींसारख्या 
अनेक पुरस्काराींनी सन्माननत करण्यात आले आहे. 
 

 

 

लहान बेडकाींच्या सात नवीन प्रजाती पजचचम घाटात सापडल्हया 
मुलाच्या अींगठय़ावर बसू शकतील इतक्या लहान आकाराच्या ननशाचर बेडकाींच्या सात नवीन 
प्रजाती पजचचम घाट भागात शोर्ण्यात आल्हया आहेत. गेल्हया पाच वषाांच्या सींशोर्नाचे हे फमलत 
आहे. 
 

हदल्हली ववद्यापीठाच्या दोन वजै्ञाननकाींनी पजचचम घाट पररसरात हे बेडूक शोर्ले असून ते 
आतापयांत सापडले नव्हते. या बेडकाींचा अधर्वास माहहती नव्हता. त्याींचे सींदेशवहन हे 
कीटकाींसारखे असते. सींशोर्नाचे नेततृ्व करर्ारे एस.डी.बबज ूयाींनी साींधगतले की, अनतशय लहान 
भौगोमलक िेत्रात हे बेडूक सापडले आहेत. 
 



 

 

बेडकाच्या सात प्रजातीींपैकी चार १२.२ त े१५.४ मम.मी या आकाराच्या आहेत. आतापयांत या 
गटातील फार थोडय़ा प्रजाती माहहती होत्या. बेडकाच्या या प्रजाती प्राचीन काळातील असून त्या 
पजचचम घाटात आढळतात.नवीन प्रजाती या ओलसर पानाींमध्ये आढळर्ाऱ्या आहेत.  
 

आतापयांत ननशाचर बेडकात २८ प्रजाती माहहती होत्या. त्यात तीन १८ मम.मी आकाराच्या होत्या. 
आता ही सींख्या ३५ झाली असून त्यातील २० टक्के लहान आकाराच्या प्रजाती आहेत. ७०-८० 
दशलि वषाांपूवीपासून अजस्तत्वात असलेल्हया प्रजातीींचे प्रनतननधर्त्व या प्रजाती करतात. 
 

 

 

दहा रुपयाींची नवी नोट लवकरच 

ररझव्हच बँक लवकरच दहा रुपयाींच्या नव्या नोटा चलनात आर्र्ार आहे. मात्र दहा रुपयाींच्या 
नव्या नोटा चलनात आर्ताना दहा रुपयाींच्या जनु्या नोटादेखील चलनात कायम राहर्ार 
असल्हयाचे ररझव्हच बँकेकडून स्पष्ट्ट करण्यात आले आहे. 
 

या नोटा महात्मा गाींर्ी मामलकेतील-२००५ मर्ील असतील. या नोटाींच्या दोन्ही नींबर पॅनलवर 
'एल' अिर असेल. यावर गव्हनचर उजजचत पटेल याींची स्वािरी असेल. 
 

 

 

महहला कमचचाऱ्याींना ममळर्ार २६ आठवड्याींची प्रसतूी रजा 
महहला कमचचाऱ्याींना आता १२ ऐवजी २६ आठवड्याींची प्रसूती रजा ममळर्ार आहे. प्रसूती रजा 
ववरे्यकाला आज लोकसभेत आवाजी मतदानाने मींजरुी ममळाली आहे. ववशषे म्हर्जे ही रजा 
भरपगारी असर्ार आहे. देशभरातील जवळपास १८ लाख महहला कमचचाऱ्याींना या ववरे्यकामुळे 
लाभ ममळर्ार आहे. 
 

मॅटरननटी मलव्ह बबल म्हर्जेच प्रसुती रजा सुर्ाररत ववरे्यक याआर्ी राज्यसभेत मींजरू 
करण्यात आले होते.  
 

प्रसुती आणर् त्यानींतरच्या काळात अपत्याच्या दैनींहदन पालनपोषर्ासाठी मातेला हदल्हया जार्ाऱ्या 
रजेत वाढ करून, ती साडसेहा महहन्याींची करण्याबाबतचे लेखी पत्र कामगार मींत्रालयाला 



 

 

पाठवण्यात आले होते. त्यास कामगार मींत्रालयानेही सहमती दशचववली होती. त्यानींतर हे ववरे्यक 
राज्यसभेत मींजरू करण्यात आले होते.  
 

सरकारी नोकरीत काम करर्ाऱ्या महहलाींना ही सुववर्ा याआर्ी होतीच. परींतु, आता खासगी 
िेत्रात काम करर्ाऱ्या महहलाींनादेखील याचा फायदा होर्ार आहे. कॅनडा आणर् नॉवेनींतर महहला 
कमचचाऱ्याींना इतकी मोठी प्रसूती रजा देर्ारा भारत हा जगातील नतसरा देश ठरला आहे. 
 

 

 

बेकायदा खार् उत्खननावर लि ठेवण्यासाठी उपग्रहाींचा वापर 

देशातील बेकायदा खार् उत्खननावर लि ठेवण्यासाठी उपग्रहाींचा वापर केला जात असून त्यावर 
कारवाई करण्यासाठी राज्य सरकारकड ेतातडीने त्याची माहहती पाठववली जात असल्हयाचे गरुुवारी 
सरकारने लोकसभेत साींधगतले. 
 

भारतीय खार् ब्लयुरोच्या माध्यमातून खार् मींत्रालयाने खार् पाहर्ी यींत्रर्ा ववकमसत केली आहे. 
इलेक्ट्रॉननक्स मींत्रालय आणर् भास्कराचायच इजन्स्टटय़ूट ऑफ स्पेस अ ॅजप्लकेशन्स अ ॅण्ड जजओ-
इनफॉमेहटक्स (बबसाग) याींच्या सहकायाचने बेकायदा खार् उत्खननाला आळा घालण्यासाठी 
अींतराळ तींत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. 
 

खार् पाहर्ी यींत्रर्ा सॅटेलाइट ररमोट सेजन्सींग तींत्रज्ञानाचा आणर् माहहती तींत्रज्ञानाचा एकबत्रत 
वापर करीत आहे, खार् पाहर्ी यींत्रर्ा पारदशचक आणर् जलद प्रनतसाद देर्ारी यींत्रर्ा आहे. खार् 
पाहर्ी यींत्ररे्साठी सहज वापरता येर्ारे मोबाइल अ ॅप ववकमसत करण्यात आले असून अहवाल 
सादर करण्यासाठी त्याचा वापर राज्य सरकारचे तपासर्ी अधर्कारी करीत आहेत. 
 

सदर मोबाइल अ ॅपचा वापर करून नागररकाींनाही बेकायदेशीर खार् उत्खननाला आळा 
घालण्याच्या कामात सफक्रय सहभागी होता येर्ार आहे. सदर यींत्रर्ा १५ ऑक्टोबर २०१६ रोजी 
सुरू करण्यात आली आणर् आतापयांत त्याद्वारे ममळालेली माहहती सींबींधर्त राज्याींकड े
पाठपुराव्यासाठी पाठववण्यात आली आहे. 
 

 



 

 

 

दक्षिर् कोररयाच्या अध्यिा पाकच  गेन-हुई याींची हकालपट्टी 
दक्षिर् कोररयाच्या अध्यिा पाकच  गेन-हुई याींना पदावरुन हटवण्यात आले आहे. दक्षिर् 
कोररयाच्या सींसदीय न्यायालयाने पाकच  गेन-हुई याींच्याववरोर्ात ननकाल हदला आहे. दक्षिर् 
कोररयाच्या इनतहासात प्रथमच अशाप्रकारची घटना घडली आहे.  
 

पाकच  याींचे अधर्कार डडसेंबरमध्येच काढून घेण्यात आले होते. त्यावेळी त्याींच्याववरोर्ात 
महामभयोग चालवण्यात आला होता. भ्रष्ट्टाचार आणर् घोटाळयाींमर्ील सहभाग मसद्र् झाल्हयाने 
पाकच  गेन याींच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे 

 

पाकच  गेन या दक्षिर् कोररयाच्या पहहल्हया महहला अध्यिा होत्या. मात्र आता त्याींना पदावरुन दरू 
करण्यात आले आहे.  
 

दक्षिर् कोररयात आता पुढील ६० हदवसाींमध्ये नवा राष्ट्ट्राध्यि ननवडला जाईल.  
 

या प्रकरर्ाचा प्रभाव फक्त राष्ट्ट्राध्यिाींचे ननवासस्थान असलेल्हया ब्ललू हाऊसपयांतच मयाचहदत 
नाही. या प्रकरर्ाचे र्ागेदोरे सॅमसींग कीं पनीचे प्रमुख, ज्येष्ट्ठ वकील याींच्यासह देशाच्या ननवतृ्ती 
वेतन ववभागाचे प्रमुख याींच्यापयांत पोहोचले असल्हयाचे समोर आले आहे. 
 


